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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: constituirea comisiei comunei Săliștea, județul Alba, pentru recensământul
populației și locuințelor din anul 2021
Având în vedere:
- prevederile art. 4, alin. 6, art. 34, alin. 1 și 3, lit. a, anexei nr. 2 din O.U.G. nr.
19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din
România ȋn anul 2021;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- adresa nr. 8523/G/SC/16.06.2020 a Instituției Prefectului Județului Alba,
înregistrată la Primăria localității sub nr. 2431 din 17.06.2020;
- referatul nr. 2573 din 24.06.2020 al compartimentului de specialitate,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. La data prezentei se constituie comisia comunei Săliștea pentru
recensământul populației și locuințelor din anul 2021, în componența prevăzută în anexa ce
face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Atribuțiile specifice și modul de funcționare ale comisiei comunei Săliștea sunt
cele prevăzute de prevederile legale incidente ȋn materia recensământului populației și
locuințelor aferent anului 2021.
Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei,
persoanelor nominalizate în anexă, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţul Alba.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil
Săliștea, 24.06.2020
Nr. 58

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina
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Anexă la dispoziția nr. 58 din 24.06.2020
Componența comisiei comunei Săliștea
pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

Funcția deținută în
cadrul comisiei

Funcția deținută la locul de
muncă

Președinte:
Vicepreședinte:

primar al comunei

Secretar:

Membri:

viceprimar al comunei
secretar general al comunei
referent responsabil cu starea
civilă din aparatul de
specialitate al primarului
comunei
șef al postului de poliție al
comunei
director al școlii din localitatea
reședință de comună
cadru didactic

PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil

Nume și prenume
STĂNILĂ AUREL-EMIL
LINUȚ GHEORGHE-MIRCEA
IONESCU MIHAELA-ALINA
COMĂNESCU ANA

BARDAN OVIDIU
SUCIU IONELA
ȘUTEU COSMINA
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